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fulitoaf

fulitoaf, nuo fufrannef funnelmain,
eri toaifyetefa elämäni.
<£nfin ^iljai^na ^eI66t>itoäf fielu^fain,
fiffen Et)p{t>itDäf mieffeiefäni.

(He fulitoat nuo fu^annef tunnelmoin,
anfoi faitoae ne omiEfenL
6iifä aefipa oIIeefMn, Bun ne fain,
od>af ainoaf aarfefyenL





<pcftt)mt>Bfcn painamana





armaaf

Vi/itoäf fät)fft>neef foitoeef armaaf
eitoäf fyältoenneef fyuolef fyarmaat
tunnen fen, fueSaillen,
lt>önneiejä fairaan ft)bamen.

3\}at fabfelon ee^fäin otoaf,
puolien ^efBef armoffomal
")o$ niin on — olBofyon!

fa^bon mä faiefo^on,

Saisfella fa^bon, tooiffaaEin toaan,
en ole fuomiffu forfumaan.
Sunnen fen, luoffaen
Baffeen luon maille ^uomenen,
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Siellä fc toail$t)t) fotooni maa.
<£f>I?ä f en toielä töoin faatouffaa!
SDaiBBa en — fornu en!
SÖoifan, iffeni tooiffaen.
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oi poloina linfua, lentäjää,
mi fiipiriSBona eloton jää,
Bun BafEabfaan rienfon{a ricmuifin
ja toanMna fuljcfaan

polobfa lapjoefa i^mifcn,
jofa painaa Birous 8öt)^t)t)bcn!

^cnEcnfä fiitöcf BafBoa {aa.
elämä ainai^fa raabanfaa,



polulla

-vvu fieluefa tytoään fätDelct foi,
joiben tenfyo taitoofyon Bantaa,
tooi^ cffci IhufcnEaan ilmoille tooi
niitä Bauncimpianfa antaa I

tunteita Jt>bän on tultoillaan,
niin ilmeinen Joitto foi ficllä,
ci jouba fitä ee$ kuuntelemaan.
(£i lupa oo letoätä tiellä.

SDoi, raatajan poI6u on Maton!
Qftin Bauao Kuin Batjc tt>ain Bantaa,
fama puolten I>armau0 eesfä on.
(£\ toil^a^ba toitDojen rantaa.



n

(Hiin, caafajan do on laulufon.
6cn l>annau£ Railana 6ulBcc
ja furma fatoclfcn Eauncinten on,
Qfo toangi^fi jijimpään



tDin?crf>busfa toanron

toarron
ft)fimu$faan ft)^änt)o^öni,
lämmön leimua ja uutta tulta fyalaan,
uutta antaumusta fyöfyönu

SDarron luottaen, mä toail^a 6t)llä tiebän,
päitoät toierii tDarroteefani.
Q2Iinä raaban, ponnistan ja BaiBen fiebän
uuteen aamuun



Bulutoaf
päitoäni pifBäf ja fyarmaaf?
2urI>aanBo rauBeetoaf
unelmaf toabifaf, armaaf?

6t)ömmcnBö jääfätDl
elämän an6ara ^alla?
öorfiiuBo fieluni
Eofyfalon imujen alla?

SienenEö fiiomiffu
raafamaan loppu^un faaBBa?

on laeBcffu
faaBBa.



Dt

Duojo
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oi , foitoonSo, ftneläBö luotan
aiSafjan fulctoaan?
XOidäB tx>aI6cifa päitx»iä touofan
eloni Harmajaan?

, foitoonEo, luofanBo t)
unelmiin?

joBo toai^futoi luoffamue
foitooffuue Et>t>ncliin?



niin?

unten iltoeaatDcef
mulle ulottaa:
toielä cueBoffaa
toalof KrBEaaf ficllä
fummain fuslkrin

en {aafa, -
laafa

en tooi MtenBaan,
enpä inilloinBaan,

fiieBa fumma
loppufummal
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£ct>bcf ja fobän

,Xef)fi tDiftree riemuin toäräbfää.
Suore, elintooimainen {e on,
6ille naufinfoa, elämää
{äbe lämpöinen {uo auringon.

6t)bän, feKn riemuin {t)6äl>fää,
nuori, fät>nnä foitooa Bun on.
(Hnelmaf {uo {ille elämää.
£lafoB{ef ne ptytän toalofyon.

Bellaefunuf tDä
")ää^ft)nt)f on {äbe auringon,

{aapuu {t
riiefää Buolo^on.



uo Dcqioj Diuuca g
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Ollaan

Laa tumma EuisKi niin Butfutoaeti:
potoelleni fä painu jo!

6ä fiinä nuBMjit raufyaifasti
ja MM tauEoifi taistelo,"

elo mainen niin tt>f>jä, tur^a
ja turhaa, turhaa on taistella,
Bun ra^Eae raabanta, Jielun mur^a
toain aina, aina on, ofana."

tumma BuieKi niin Butfutoaefi. —
tafybo Buunnella Eui^^ettaan.

faf>bon taistella loppuun asti
ja näl)bä unteni määrämaan.



$nj$p6upg — ijo maiumgaj
unu
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ita Ja unelmia

>ia, unelmia,
niitä Eannoin fielusfain;
fyefyeutoia, ihania -
muffa l>aatoef)ia toain.

)bfa, unelmiefa
elin, niiefä innoefuin.

fe^fätoiefä uneSfuin.

J^aatoe^ille, unelmille,
niille annoin BaiBBenL
2e^fätoille EorEefyille
ijäfi jäin ö>ieraaBfi.



, unelmia,
fyofytatoan pienoja,

I>urmaatDan tulifia,
toalBean toienoja,

niitä mä fäitytin ficlusfam;
niihin mä tuhlailin ^c^uain.

(Unelmoin juurelta antamiett)06tä,
joBa tooi ficluja fyevättaä t>ö$tä*

3)aatDäIin tobcBfi uneni armaat,
lemmestä BirEEaiEfi päitoäni ^armaat

(Uina^bin armaina
aattebfa noiefa -

on poi^fa,



£Vut?Moon lentäjä

/C\urin6oon lennän, fen
l>ef)6ul)un puihin

Äirl?8al)icn unien
nautintoon nuBun.

JAuuinBoon lentäjän
fiitoet tooi palaa,

än falaa,

lentoa
fiipen ei

Suoja, mua eetäl
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Seija itDdf

ti puusta fyiljaa leijailee;
toaipuu maahan, Jinne mätänee.
^c$6cn Buibfui, toaipui Buobfyon.
®nni Bui^funccna Suolla on.

Qftin oot b^atoc, Ic^fi Icijaatoa,
riennät, miBä ofana?
jo* Sofytalofi on,

tr>oi, Bun faijit Bät>t>ä Buolo^onl
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£crf>opuu

Uin l>cl)Bun, niin fyiubun Buin lahopuu,
joBa lämpöä ci tooi anfaa.
6e falaefa I)iilft)t> ja ^ajaanfuu,
{en ful>Bana poie faa Banfaa.

(Hiin l>cl)Bun, niin l>iubun mä Aijalleen
ja fulcni ficluuni fuljcn.
€n u$Bo fcn Bcfään lämmiffänccn,
Bun toäärällä uralla Suljen.

, niin fyiubun Buin lahopuu,
joBa lämpöä ci tooi antaa.

riufuu ja fyenBi Bcrpoonfuu.
Balmiefon rauhaan mun Banfaa.



t)Bfin
epäiltiin.

t>Efin
pefft>mt)6{in.

t)6{in {illoin,
Eun fyiljaifin illoinf

fätocl {oi ja {oi,
ja työn unelmoi
riemuin onnesfaan,
jää faiefölof maan.



(Hiin mä fiuljcn

fuljcn
ft)bämcl)cn,

mifä funncn
tai onnen naufinfaa,

anoa,
jolle atoafa
ft)omeni tooifin!

oifin*



"n Kuutamoinen fäl>fit)o.
(Ht)f fauonnuf on toimi, ft)ö,
ja l>äipt)i f)ält> mainen,

toatooin iefun toaincn.

i^fun
^a muiefof mcnnööf nt>t>^6t>ffäin
faae noufec un^on alfa.
2tc muiefof maailmatta.

6aif ft>bän, Bt>llin Bärfiä
nt)f ö>aiBctoi ja nt)t>l>Bt)fä!
®of ^cfBcn omana{i
toain fä^böf Suulijafi.



oi *iu(j<jj 0^03
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£aa§Jojcn laulaja

laajojen pienoista laulajaa,
jo?a touorfen fyuipuille fyalaal
S)oi fyäntä, Bun alhaalla afybistaa,
ja 8un fielu fyeföm ja palaa I

laajojen pienoinen laulaja,
paras oifi, Bun {ammuifif t)öl>ön!
®n fur^a fun pt>rKä, taistella.
®Ief 6at>Iiffu raatajan tt>o^ön.

SDoi, laaBfoien pienoinen laulaja,
joBa ^aatoeitet touorille päästä I
6un fiipefi finne ei Bannafa,
jalan poI8u on HuBBaasta jäästä.



llufi unelmani





(Unelmani

armaat unclmain
te jäitte BuitenlTin,
ti>a\W B6t)^a8fi mä fain,
muun BaiBcn Babofin.

i cffc Bonjaan fc,
mun armaat aafoBfein,
luotani loiftoncl

fif en Bcstäb, en!
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Iina [>ilja: e>na Suljin ja Buunfelin
t>l>ä JoitDaa fätDelfa rinnan,
^arfin ifymtefen Bt)Imt)t)ben, foimanBin,
ja niin madoin onneni pinnan.

Iä monadi ifBin ja Bt>t)nelöin,
niin BoeK mua orpona olo.
6ifä fueBaillen tuumailin päitDin ja

* en oo Enin muuf, minä polo*

fin funfenuf fcn^oa fen fätDelen,
joBa foi minun rinnaefanu
6en ilmoille t)e!EBt>a anfanuf en,
pibin omana aarfeenanL



%\}at toicritoäf niin. S^3 fyelecmmin
fai Banfclo rinna^fa foimaan.
<£npä enää mä fueSailluf 6t>t>nclin,
aloin Iiioffaa laulclon tooimaan*



v\aif>on Suulfatoaincn Saunomaa,
fainf>an Birl^aufec*' 6affal>faa.

faatouin ficluin faira^in,
rinnanpolfoia, fimfcin

Siellä t>^I^>nnä0f

fairae ffelu Bt)Ipi ricmiiifcn.

unfyoffain
elin mailla unfcn, unclmain.



43

ninjaan rintamani fain.
2oiä>on

i^on Buulfatocrincn Saunomaa,
ä Bccran tooin {un {aatouffaa!
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anfaifin

"n SaiSK fc pientä, mif laulanuf oon,
en {aa minä {ieluain lauleloon,
en ft)ömmeni }t>Knfää, ö>ai?Ba ma foifin.
OHinä 6ai66eni anfai{in, joe {en tDoifin.

toapaaefi tDoifinBin laulaa {en,
mifä {ieluni fät)nnä on futoaillen,
mä laulelof Ioi{in, niin KrEBaaf 6uin Sulfa,
Cgn fää£fäi{i I>cnBeni bebBua, fulfa.



palaa

tooifi —

Btjnffilän palaa jos tooiji
elämä lt)l>£fKn i^ana oifL

Sofefclla Eir68aimmin, fammua toar^ain
juuri Bun ficM on lobtecefa parhain;

leimuta loppu^un {oi^funa t)öe{ä,
Bulua EarccBfi anfami6ft>o$fä;

niinpä jos elää ja Suolla Bun tooifi,
elämä It>l>t)f8in if>ana oifi.



|a Oliona

Iina Sulfaa on pohjalla ft)bämcn
joe SuinSaSin Surjan ja paafunefycn.
©n Suonaa fcn faasfana toain
Sulfan Siilfoa fummenfain.

SuIIan toob Suonaefa pu^bbfaa?
Suli ^c^Sutoa t)Sfin fcn aiSaan {aa.
^un fulaa al)jo$fa Sulfa,
niin palaa Suona ja mulfa*

^cn Sulfaa Euonaefa pu^bi$faa tooie,
^änpä noefaja Surjan Sanfammc oi$*
(S)i, Suojani, foififpa mun
olla t)l>bcn armoifcfun!

«B»



joskus fcrtfään laulaa tooi

:2-(iin joskus {enfään laulaa tooi,
Suin firBBa riemuiten foiffaa.
Oliin jos6u$ fenfään, Kifoe oi,
tooi raeEaan luonfeenBin tt>oiffaa.

(Hiin josBus fenfään riemuiten
ö>oi Eaffoa fuletoaifuuffa.
2tiin jo$Bue {enfään muiefa en
mä elämän foitooffomuuffa.

^3a {illoin juuri laulaa tooi,
Buin firBBa riemuifen foiffaa.
"3a {illoin juuri, Kifos oi,
tooi raeBaan luonfeenKn tooiffaa.
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^äi ft)ömmcni pohjalle fyefylhi pt>l)ä,
fe josBus licBKinEn leimahtaa.
"Ja BuBaf muistojen fuoBfutoaf t)^ä,
(Si niitä aiBa tooi Bui^buffaa.

mui^fojcn BuBaf niin f>ienof,
ne Sc^fä ci Baffefyen So6?ca -
Q2tc aina olfiinfyan toicraaf ja tocnnot
ja fcnfään lempi tooi toctfoa,

(£i paljoa pt>t>bä6ään enfilcmpi,
fc 6aiBcn fa^foifi anfaa toaan.
"}a {illoin fc juuri on lämpöi{cmpi,
Eun fiifä toain falaa ^aatocillaan.



fyaatoccf batyfui Mn il
toaan {t)ömmccn jäi BuBaf mubfojcn.
^äi ficluun ^o^fatöa EauncueueBo,
fuo 11060 pu^faa{ccn Icmpct>cn,



in luulin

Min filloin 8t)llä mä luulin,
taas tiemme toie t)I)tel)en.
(He, tunnustan f)i>mt>f)uulin,
oli fyaatoeita lapfuuben.

(He loif)ti Bai mieleen
BetDätMEain ja nuocuuben*
(Hain, 6un ^ai^tui fyaatoeen taiBar

tiemme BulKtt>at loitoten.



funfccf

V^ai fieluefani funfeef fyerfäf palamaan,
ja rinfa fail)£t)i fulfa EeeSen fatoen lunfa,
6en lierin ft>ffi {tjtoä filmäpari toaan,
fuo fumma, josfa {utoen toalBoöin näin unfa»

"3a lieM dnna$fani leimueli niin,
mä effen aatotefanuf fammutDan fen milloin.
<£i Bauan, 6un jo fyiljaa ^iipui fammuEfiin.
SOain muiefof jo^Bue mielen toalfaa ft>nBin illoin.







6aapuul?o

v5aapiwEo Scrran oofeffuain,
}t)ömmcni Saitöaffu Sallis,

z, armas, mun t>6)in töain?
fcn Bo^falo

öaapuuBo fanBari fyaatoäffen,
tooimaBas, ^t>toä ja ^cllä,
fyän, jolla poö>i on puhtoinen,

51
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<Unclmaitu

Uielmaini fanBarisfa fyaatocilcn -
Bofyfaan toalfijan mä ft>bämeni?

kerran luoBfein {aatouf, armain, fiebän fen,
fenfään ijäfi jään t)6pfeni.

faatouf, ^t>mt)ääpi faitoae, maa.
öittöifää faa luontoon toai^a BeeBen lunfa.
&uBaf riemun rinnaejani pu^Beaa.
£ienBö BoeBaan nä^nt>f ihanampaa unfal

(Mnelmaini {anBari^fa ^aatoeilen
kerran Bofyfaan toalfijan mä {t)bämenu
SÖaan fyän mulle toierae on ja BauBainen.
6iBfi fenfään ijäfi jään t)BfiBfeni.



vvun miettefyet mieleni Valloittaa,
Bun aatoBfet liitää ja lentää,
ne ujeinBin fyaatoeitten maille faa*
2Hif>in toitooiji en, ne entää.

2te loi^titDat Butoia BirBBaita
mun fieluni filmien eteen*
"}a Bun Bertotoat lemmen onnelta,
Bät) Bail>o0ta fibani toeteen.

lupafin Bertan itfellein,
elän ihanteilleni t)6fin,
<Ht>t tuntuuBin filtä, Bun BummaBfein
oli6 Bauniimpi Bäfitt>Bfin.
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lupafin t)6fin olla äin
elon arBena, funnunfaina*
2U)f MsSaiten frljaa micfficn toain,
— mua ciB Jc lupaue paina?
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<S)b Bagfm Kauniimpi

"b 6a6fin kauniimpi EulBea,
niin ft)ömmeni 6aif>ootDa {anoo.
<£>b fulobfa ft>liin fiilBea
fc onni, jof {igluni janoo,

b Mfin kauniimpi
jo$ elo oie päiti>ää fai työtä.
®b fuurfa Bärfiä, ricmuifa,
Bim ft)bän oie ft)bamcn mt>öfä,

b EaBfin kauniimpi BulBca
ja 8äfift>Bfin, -

faan {t)ömccn
fiiomiffu EuIBcmaan





s*O**»
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6 infatoä faitoas ja toicpeä maa,
ne rinfaan ci riemua {aa?

laistoi lampo{cn pinfa,
ci Iäil$t)ile nuori rinfa

riemua f uitoillaan?

6iinfätoä faitoa$ ja toie^eä maa,
citoäf ne rintaani riemua {aa.
^auSana armae on BofiBuIfa.
6inne ne jäitoäf raBBa^af mulfa.
6inne riemuni jäi,

TJT
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£ainciftcn laulu

auloitoaf lainefyef tDäIBEt)tDäin toetten
i Eatoatöan.

fcubuilla toiil>ft)ifi toierailla,
BauBana BaiBiefa ral^abfa,

hiinpä ne lauloitoaf laine^ef fifloin,
6un niifä Buunfclin Be{ai{in illoin.
£U6oa {iifä on fyetfan jo,
£icK> nt)f laannut f e laulclo?

jo laannutuin laulclo toetten,
potoeefain Euulcn nt)t EuieBc^cn, etten
feubuilla toii^bt) mä toierailla,
BauBana BaiBi$f a
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vvt)Iä Eulfaifa Eorufon,
iBätoä aina mun fua oni
kaipaan fuffuuffae
6ua ilman mä oifin toailla
paijaa lämpöä Icimuatoaa,
ft)bänfä EaiB^nfa anfatoaa.



aionne faitoon toalBopiliDein faa
Hifätoäf mun aafoBfein,
6inne, mtefä fielun Baipuu faa
ft)t)bt)ft)Bfen ainaifen.

6inne, mi^fä fielu pu^biefuu
eloon uufeen, KrSBaampaan,
miefä fiiö>ef fyengen toapaufuu
fife^iefä aineen, maan.

Suonne faitoon toalBopiltoein faa
baatoeef 6aif>oin Banfaa mun.
Siellä ranfa raudan rueBoffaa,
löt>bän onnen Eaitoafun.



TO

Siunatut

nunafuf raufyaifaf
Hiljainen lepo Eun faa,
fecn minä ricmuifaf

maailman faa.

liifää ja lenfää.
uina^faa,

^aatociffcn määuään Bun cnfää;
jää fämä raufyafon maa.

Siunafuf cati^aifaf
J^)iljai{uu$, mullc ne foif.
(Haufinnon riemuifaf
ft>ömmcllc farjofa tooif.



ja Bcfän Sutena





T3

in Betoäffuulen
Bun ButeBefyen Buulen,
mä fyaatoeillen filmäni fuljen
ja BauBana, BauBana Buljen,
mailla unelmien
ja Betoään menne^en.

Siellä riemuin Siibän,
petoon fiitDin tiibän.

elän ne fyefBef aufuaaf,
?t)llä, toaan

Bulimef)en
Eetoääni armaifen.



u

än Butoia

<v\cpainoi finiMaf maasfa l>cloiiiaa
$?uufuf fuoSfuatoaf MBaan
5Ima Kr6a$ tDäi^t>t>, tDäräjää.
Sainccf {inilammcn

Sinnuf Htocrfätoäf faboin fuin.
Suonio Suojaa Kiiiää laulcluin!
Sieluun fäi^?c futoimaibcn faa,
ficHä funiccf licBBiin Icima^iaa.



T5

vvefäboejät)o oli Bid?a$ ja lauf>a,
luonfo fyiljatena unelmoi.
<pef>mt)t, fyofyfeifen fyenBetoä raufya,

armafyaf aafeloi.

BäBönen
omaa armastaan
öätoel
laine järtoen {e rantaan löi.

^äfift)Bfin ^e asfuitoat
Baffe toaipui toain Baffeefeen.
Suufi tuulonen lainebta toiljaa,
toaetae aattojen EubBeefeen.



T6

Muistot

raafajcm jnidcfyen muisfof,
foitoaf Mn fätoclccf,

Suli MEitoaf Bctoäifcf puiefof,
öinilaincifcf,

fulitoaf ft>%llä, filloin
lauluf Bun Buolitöaf poi$.

Q!tc fulitoaf faEai{in illoin,
ft>bän muufcn 6un murfunuf ob.







f fätocl ft)Bft)incn Batyoa toain.
6oif ft)ö>ään ja furuifaaiu
")a Baiun fä Iöt>fif mun ficlu${ain,
8un fc I>uo6afi

ft)Bft>ä päitöäf mun eloni
6unm foiffo ficlu${a fol
(£i fammua polffcb potDcni
Bai cloefa Solaan tt>aL
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€>t)t)*itfana

"aicfen, fyiljaisna
luonfo on ilfana ft)t)$?uun.
© fiiBaljba oBfa,
ci toacäf)bä Icl>fiBään puun.
<XHun ^uonccefani BaiM on fyiljaisfa —
(£i, {t>bän ci Bonjaan {aa lepoa!

®n luonfo nt)f toaifi,
fc Icpo^on faa,
SDaan lepo niin ft)t>ni
mua Eammoffaa.
(Ht>f luonnon faa toalfaanfa bt)t>fätDä I)aIIa,
pian t^uoBaatoi maa jääBafylefyen alla.

Oliin
jo$

{inunfiin, ft)&ämcni,
fammuifi polffc^cfi?
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pufyfoincn tmil>ft)i toaan
luonamme, päällä maan.

aiEanfa cfficn
Ikupaus polffcincn,

Iöt)fänt)f rauhaa ci.
Iöt)fää fcn, Eauae tocL
6un fai {c toarjojen maan,

fammui ^aipuuMn ficluefaan.

6innc mulfa^an toiccaan maan,
toäft>nt>f ruumis jäi maatumaan.
6idu Baipuun unfyoffacn
liifi faa rufopitoicn.



liljalle

>ä faitoon pul>tal)in
oi, BuinBa juurnrifKn multaan maan!
^a toidä fyoitoatta, lilja ruSEa,
jäit tt)lt)t>n, Bt)lmäl)än maailmaan.

i tuoni Boitoaajan f><zllän fulta,
poie riisti toicnoifcn toaalijan.
SDoi, miEfct faanutEin, BuB6a
f a ^äntä fcucata

6ä Riioin olifit,
lo pääeft>t ^ofiiR oinaan.

jäit tt>lt)t>n, Et)Imäf)än maailmaan?
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:Zliin Bau&aa lenfif, lintunen,
fä pieni BulfafirSBunen.
6ä faaBfes jäftf Bcfän maan
ja ricnfif fännc pohjolaan.

(Hiin EauBaa faatouil (XHääcanpää
toain oli armaaf mcffäf nää.
6un oli 6uomi {t>nnt)inmaa,
(£f tDoinuf jifä unfyoffaa.

6aif ft)nnt>inmaafi potocefa
mt>ö6 frauban ruufiiin toarjoöfa,
Bun umpeen painui {ilmäji
ja pääfft>i It>^t)f laulufl


